
 
Zarządzenie Dyrektora 

Centrum Edukacji ZDZ w Lidzbarku Warm. 

z dnia 22 października 2020 r. 

 

Szanowni Państwo, 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w czasie ograniczenia funkcjonowania 
szkół ponadpodstawowych i placówek w strefie żółtej nauka będzie 
realizowana w formie mieszanej (hybrydowej), a w strefie czerwonej – 
zdalnie. 

Nauczyciele winni zweryfikować programy nauczania tak, aby dostosować 
je zarówno do metody kształcenia mieszanej jak i na odległość. 

W przypadku ogłoszenia strefy czerwonej Nauczyciele, prowadzący 
zajęcia, będą mogli nadal korzystać z pomieszczeń szkolnych i szkolnego 
sprzętu. 

W związku z powyższym: 
 

 w Szkole Policealnej zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe odbywać się 
będą metodą tradycyjną, w kontakcie z Nauczycielem, 

 konsultacje teoretyczne prowadzone będą metodą mieszaną lub zdalną,  
z wykorzystaniem Microsoft Teams, przy założeniu, że każdy Słuchacz 
przynajmniej jedną konsultację z danego przedmiotu musi odbyć w szkole 
w bezpośrednim kontakcie z Wykładowcą.  

 Zalogowanie Słuchacza w MT w poszczególnych przedmiotach /kanałach 
będzie traktowane jako obecność na zajęciach. 

 Powyższe zasady dotyczą wszystkich zajęć edukacyjnych w Centrum 
Edukacji.  
 
NAUCZYCIELE ZOBOWIĄZANI SĄ: 

 
  W przypadku wirtualnego spotkania – udostępnić na stronie 

www.szkolalidzbark.pl  materiały do pobrania dla słuchaczy (co najmniej 
zagadnień z przeprowadzonego spotkania), 

 w przypadku wprowadzenia 100% zdalnych konsultacji - materiały 
dydaktyczne zamieszczać na www.szkolalidzbark.pl w sposób regularny, 
najpóźniej w przeddzień zaplanowanych zajęć edukacyjnych, 
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 kształcenie metodą zdalną odbywać się będzie wyłącznie poprzez 

komunikator Microsoft Teams, 
 Nauczyciele proszeni są o regularne korzystanie z poczty elektronicznej, 

systematyczne sprawdzanie informacji na stronie szkoły i na Microsoft 
Teams z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie kontaktów 
służbowych, 

 Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne za pośrednictwem Microsoft 
Teams  zobowiązani są do regularnego sprawdzania wiadomości w celu 
ułatwienia kontaktu na czacie MT (odpowiedzi na pytania związane z pro-
wadzonymi zajęciami dydaktycznymi). 
 

UWAGA 

Nauczyciele udostępniają (przesyłają elektronicznie) materiały dydaktycz-
ne Panu Mirosławowi Mycio, Wicedyrektorowi Szkoły, który umieści je 
przed zajęciami na str. www.szkolalidzbark.pl  oraz MT. 
 
Przypominamy, że w Centrum Edukacji ZDZ  obowiązują zasady 
bezpieczeństwa i procedury zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa 
COVID-19 wśród społeczności szkolnej i kursowej. 
 

A zatem: 

 Po wejściu do budynku każda osoba będzie miała mierzoną temperaturę.  
 Wszystkie osoby, wchodzące do budynku muszą być w maseczce lub 

przyłbicy oraz są zobowiązane do dezynfekcji dłoni. 
 W budynku Centrum  (korytarze, toalety, schody) wszyscy Słuchacze, 

Pracownicy dydaktyczni i administracyjni są zobowiązani do noszenia 
maseczek/przyłbic. 

 Na zajęciach, jeśli grupa słuchaczy w sali przekracza 12 osób i dystans 
społeczny nie jest zachowany (z wyjątkiem sali nr 2 – do 16 osób), 
Słuchacze i Wykładowcy mają obowiązek noszenia maseczki lub przyłbicy. 

 Osoby przebywające na terenie Centrum obowiązuje zachowanie dystansu 
społecznego 1,5- 2 m. 

 Zabrania się przestawianie ustawionych w dystansie krzeseł oraz 

zajmowania miejsc zakreślonych.  
 

Dyrektor Centrum 
Maria Żylińska 
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